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O familie de iepuri tocmai s-a mutat într-un 
alt oraş. E o familie mică, alcătuită din doar 
trei membri: mama, tata și copilul în vârstă de 

şapte ani. La şcoala pe care a început să 
o frecventeze a întâlnit 

prieteni noi. Prima zi 
a fost plină de emoţii 

pentru el și, în plus, și-a 
făcut un nou prieten, 

un dragon. Nu mai fusese niciodată prieten 
cu un dragon, deoarece mama lui îl ţinuse 

întotdeauna departe de ei, gândindu-se 
că dragonii sunt cruzi şi ar putea 
� periculoşi pentru el. Dar nu 
a fost deloc aşa şi dragonul pe 
care l-a întâlnit iepurașul s-a 
dovedit a � foarte drăguţ şi 
prietenos şi chiar l-a ajutat 
să se obişnuiască cu viața la 
școală. 

Când s-a întors acasă, mama 
l-a întrebat cum a fost 

Îngrijorarea unei mame

7

la şcoală şi dacă şi-a făcut vreun prieten. Iepuraşul i-a 
povestit fericit tot ce s-a întâmplat de-a lungul zilei. I-a 
povestit și despre noul prieten pe care și-l făcuse... 
dragonul. A�ând că băiatul ei şi-a făcut prieten un 
dragon, iepuroaica s-a speriat. L-a întrebat dacă 
acesta arăta primejdios şi dacă i-a făcut vreun rău. 
Iepuraşul a asigurat-o de bunătatea dragonului, 
dar mama tot nu s-a arătat mulţumită şi a continuat să-şi facă griji 
pentru siguranţa copilașului ei. Băiatul voia să-şi liniştească mama 
şi a început să se gândească cum ar putea să facă acest lucru. În 
cele din urmă, i-a venit o idee. S-a hotărât să-l aducă acasă 
pe prietenul dragon ca să-l cunoască şi mama lui. 
Aşa că, a doua zi, la ora prânzului, îşi aduse 
prietenul acasă. La început, iepuroaica s-a 
speriat grozav când l-a văzut, dar petrecând 
o bună bucată de vreme împreună, 
mama a început să se simtă bine, 
iar încordarea și frica au dispărut. În 
cele din urmă, s-a liniștit şi a acceptat 
prietenia dintre cei doi. Astfel, 
dragonul şi iepurele au rămas 
pentru totdeauna cei mai buni 
prieteni.
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Pisicile dintr-un oraș s-au săturat să tot 
�e chinuite de un dragon care de 

multă vreme le teroriza. Așa că 
s-au adunat toate în fața unei 
instanțe de judecată, într-o 

cameră. Voiau să se sfătuiască 
cum să-l înșele pe dușmanul 

comun, astfel 
încât să nu le mai 
chinuie. Un pisoi se 
ridică și spuse: 

— M-am gândit 

Clopoțelul dragonului
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eu cum am putea să-l înșelăm pe dragon. Este important pentru noi 
să știm dinainte când vine. Așa că am putea încerca să-i punem un 
clopoțel. 
— Excelentă propunere! Dar cum și unde o să-i agățăm clopoțelul? 
întrebă președintele instanței. 
O pisică tânără ridică mâna și spuse: 
— I-l putem prinde de coadă sau i-l putem lega în jurul gâtului! 
— Pisoiul are o idee foarte bună, spuse președintele. Cred că el este cel 
mai potrivit să ducă la bun sfârșit această sarcină. 
Dar pisoiul se uită dezorientat la el și spuse: 
— Nu pot să fac asta, sunt prea mic, prea încet și încă nu știu cum arată 
un dragon. 
Președintele spuse: 
— Cine altcineva se oferă să ducă la bun sfârșit planul? 
Atunci, tatăl pisoiului se ridică și zise: 
— Voi face eu acest lucru, deoarece sunt su�cient de agil. 
Dar pisoiul începu să plângă: 
— Tati, nu poți să faci asta! Tu trebuie să ai grijă de mine! 

Propunerea nu a fost acceptată, iar 
dragonul a continuat să le terorizeze 

pe pisici, cărora le-a fost frică să-și 
înfrunte temerile.



14

Pisicile dintr-un oraș s-au săturat să tot 
�e chinuite de un dragon care de 

multă vreme le teroriza. Așa că 
s-au adunat toate în fața unei 
instanțe de judecată, într-o 

cameră. Voiau să se sfătuiască 
cum să-l înșele pe dușmanul 

comun, astfel 
încât să nu le mai 
chinuie. Un pisoi se 
ridică și spuse: 

— M-am gândit 

Clopoțelul dragonului

15

eu cum am putea să-l înșelăm pe dragon. Este important pentru noi 
să știm dinainte când vine. Așa că am putea încerca să-i punem un 
clopoțel. 
— Excelentă propunere! Dar cum și unde o să-i agățăm clopoțelul? 
întrebă președintele instanței. 
O pisică tânără ridică mâna și spuse: 
— I-l putem prinde de coadă sau i-l putem lega în jurul gâtului! 
— Pisoiul are o idee foarte bună, spuse președintele. Cred că el este cel 
mai potrivit să ducă la bun sfârșit această sarcină. 
Dar pisoiul se uită dezorientat la el și spuse: 
— Nu pot să fac asta, sunt prea mic, prea încet și încă nu știu cum arată 
un dragon. 
Președintele spuse: 
— Cine altcineva se oferă să ducă la bun sfârșit planul? 
Atunci, tatăl pisoiului se ridică și zise: 
— Voi face eu acest lucru, deoarece sunt su�cient de agil. 
Dar pisoiul începu să plângă: 
— Tati, nu poți să faci asta! Tu trebuie să ai grijă de mine! 

Propunerea nu a fost acceptată, iar 
dragonul a continuat să le terorizeze 

pe pisici, cărora le-a fost frică să-și 
înfrunte temerile.



Era odată o fetiţă drăgălaşă pe nume Sara, care locuia 
cu bunica ei. Sara era foarte supărată în acea zi, 

�indcă bunica ei se îmbolnăvise rău. A a�at 
însă de la cineva că aceasta s-ar putea lesne 
însănătoşi dacă ar � sărutată de un dragon. 
Imediat, copila îşi recăpătă speranţa şi se 

hotărî să plece în căutarea 
dragonului care s-o ajute. 

În timpul nopţii, îşi luă cele 
de trebuinţă şi o porni la 

drum, afundându-se în 

ru ul dragonului

28

pădurea din apropiere, în căutarea dragonului. 
În cele din urmă, văzu unul lângă o peşteră. În 
lumina lunii, fetiţa îi zări înfăţişarea înfricoşătoare. 

— De ce ai venit aici? răcni el spre ea. Sara se 
sperie, dar îi răspunse cu un tremur în glas: 

— Vreau să iau un sărut de la tine!

Auzind cuvintele ei, dragonul  începu să râdă: 

— De ce te-aş săruta? Eşti atât de mică! Vreau să te mănânc!

Sara îi răspunse: 

— Nu mă mânca, nu vreau decât să iau acest sărut pentru bunica mea, 
care este foarte bolnavă. Dacă o săruţi pe bunica, ea se va face bine. 

Auzindu-i dorința, dragonului i se făcu milă de copilă și se hotărî să 
o ajute. Merse cu ea la casa bunicii, o sărută pe bătrână pe obraji şi 
îndată aceasta se însănătoşi.
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